
Kalendář vodáckých akcí pořádaných oddíly ČSK VT v roce 2020 

Únor  

8-9.2. Zimní Slapy sea - seakajakářská akce 14. ročník - kontakt na vovt@kotvabraník.cz 

Březen  

14.3. Český pohár v eskymování pro Plzeňský a Karlovarský kraj  

28.3. Český pohár v eskymování - krajské kolo Jmk, Brno, bazén Tj. Tesla Pořadatel Tj 
DDM - vodácký oddíl Racek. Spolupořadatel - VODÁK sport 

28.3. Jarní splutí s vloženým rychlostním závodem posádek turistických lodí na 
řece Jihlavě, Start je pod mostem přes řeku v Kostelci nad Jihlavou. Směr z 
Kostelce nad Jihlavou do Cejle. Cíl měřeného úseku je asi 7km po proudu u 
starého mostu přes řeku Jihlavu v části obce Dvorce. Po vyhlášení výsledků závodu 
a ocenění výherců se pokračuje dále po řece Jihlavě až na loděnici ve městě 
Jihlavě volným splouváním. Na loděnici je připraveno občerstvení. Startovné je 
100kč. Prezentace a informace o akci je od 8:00 hod. na loděnici VKJ Jihlava u jezu 
Český mlýn. 
Ing. Jan Petschenka, tel.: 604554787,email: J.Petschenka@seznam.cz 

28.3. Vodácký den v Chocni www.vodackyden.cz 

29.3. Český pohár v eskymování - celostátní finále, Brno, bazén Tj. Tesla Pořadatel Tj 
DDM - vodácký oddíl Racek. Spolupořadatel - VODÁK sport 

Duben  

4.4. Zahájení vodácké sezóny na Chrudimce, 
http://kvt.pardubice.cz/main.php?menu=article&id=55 

4.4. Otvírání řeky Úhlavy 

25-26.4. 
ZMĚNA 
TERMÍNU 

20. ročník Hurá k vodě! Vodácký dovednostní závod dětských posádek spojený s 
odemykáním řeky Mže v Touškově Pořadatel: TJ Union Plzeň, z.s. 

30.4.-1.5. Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky - loděnice TJ DDM Brno, 
akreditovaný kurz vodní turistiky nejen pro pedagogy, rozsah 40 hodin, pořádá 
vodácká škola Dronte s.r.o., www.dronte.cz 

Květen  

8.-10.5. Školení pro vedoucí a instruktory vodáckých oddílů - Jizera a okolí, podle vodních 
stavů může být přesunuto jinam, teorie a praxe,  technika a taktika jízdy na divoké 
vodě, metodika výcviku, vedení družstva, plánování a organizace vodáckých akcí, 
otevřeno pro všechny zájemce z řad vedoucích vodáckých oddílů a jejich svěřence, 
příprava ke zkoušce pro kvalifikaci Instruktor vodní turistiky a doplněk k ní,  spaní v 
tělocvičně, pořadatel sekce VT ČSK, pro členy ČSK zdarma, informace a přihlášky 
neumannovare@gmail.com 

30.5. Záchrana ve vodní turistice - kanál Roztoky u Křivoklátu, 8-18 hod., plavání, 
záchrana házečkou, upoutaným zachráncem, z lodi, teorie záchrany a bezpečnosti 
na vodě, příprava ke zkoušce, pořadatel sekce VT ČSK, pro členy ČSK zdarma, 
informace a přihlášky neumannovare@gmail.com 

29-31.5. TrnavaX race www.txr.cz 

16.5. 7. ročník Pilsen Games, Veřejný vodácký závod vodních turistů ve sprintu a 
slalomu 
Pořadatel: TJ Union Plzeň, z.s. 

Červen  

5.6. 20. ročník Pohádkový les na loděnici, trasa pro děti s pohádkovými zastaveními 
na břehu Orlice v blízkém okolí loděnice VK Slavia HK, akce je určena pro děti v 
doprovodu rodičů, startovné: 0,- pořadatel: VK Slavia Hradec Králové, z. s.  
kontaktní osoba: Jana Dittrichová tel. na pořadatele: 737 114 937  
e-mail na pořadatele: vkslaviahk@volny.cz web pořadatele: www.vkslaviahk.cz  

6.6. Hurá k vodě! 20. ročník. Vodácký dovednostní závod dětských posádek. 
Pořadatel: TJ Union Plzeň, z.s. 
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7.6.ZRUŠENO Splutí řeky Jihlavy, VOKTL Brno https://jihlava.kacata.cz/ ZRUŠENO Covid19 

20-21.6. Setkání rodičů a dětí na seakajaku, vovt@kotvabranik.cz 

28.6. 
ZRUŠENO 

Splutí řeky Jihlavy, VOKTL Brno https://jihlava.kacata.cz/ ZRUŠENO Covid19 

Červenec  

24-26.7. 3. ročník KanuFest Roudnice n.Labem, Veřejné závody v kajakkrosu, sprintu a 
slalomu na kanále v Roudnici n.L., Pořadatel: TJ Union Plzeň, zs. 

Srpen  

1.-2.8. WWP - Welká Wodácká Pouť, Brno, řeka Svratka + Pisárky, 
Pořadatel Tj DDM - vodácký oddíl Racek, spolupořadatel - VODÁK sport, 

24-28.8. 10. ročník Příměstský vodácký tábor, program v areálu loděnice VK Slavia HK a 
několik výletů, akce je určena pro děti ve věku 6 - 12 let, startovné: 700,-Kč, 
pořadatel: VK Slavia Hradec Králové, z. s. kontaktní osoba: Jana Dittrichová tel.: 
737 114 937 e-mail: vkslaviahk@volny.cz , web pořadatele: www.vkslaviahk.cz  

30.8. Splutí řeky Jihlavy, VOKTL Brno https://jihlava.kacata.cz/ 

Září  

5.9. Východočeský vodácký maraton http://kvt.pardubice.cz/vvm/   

13.9. Splutí řeky Jihlavy, VOKTL Brno https://jihlava.kacata.cz/ 

Říjen  

18.10. 42. ročník Rio Botičo - splutí na závěr sezony - kontakt na vovt@kotvabranik.cz 
 

24.10. Ukončení sezóny na Opatovickém kanále 
http://kvt.pardubice.cz/main.php?menu=article&id=50 

10-11.10. 20. ročník VTJZ 2020, Adventure závod pro děti a mládež po 3 plzeňských řekách 
posádka: 4 členové do 15 let děti a mládež od 6-18 let a 1 zkušený nad 15 let, 
V neděli proběhne veřejné splutí v úseku Město Touškov - Plzeň a slavnostní 
zamčení řek bohem všeho vodstva Neptunem, Pořadatel: TJ Union Plzeň, z.s.  

Listopad  

7.11. Zavírání řeky Úhlavy 

 Vodácký maškarní bál, VOKTL Brno, www.kacata.cz  

Prosinec  

5.12. Mikulášská Orlice, splutí Orlice ze Svinar na loděnici VK Slavia HK  
akce je určena pro všechny, pro účast je povinný převlek za Mikuláše/čerta/anděla 
pořadatel: VK Slavia Hradec Králové, z. s. kontaktní osoba: Petr Dittrich  
tel.: 604 250 972 e-mail: vkslaviahk@volny.cz  web: www.vkslaviahk.cz  

19.12. 24. ročník Vánoční Sázava,  poslední Sázava před Vánoci, vovt@kotvabranik.cz 
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